CASE STUDY

PERSONÁLNY A MZDOVÝ OUTSOURCING AKO CESTA
SPOLOČNOSTI WELDING OPERATIONS SERVICES
SLOVAKIA KU KONTROLE NÁKLADOV SPOJENÝCH SO
SPRACOVANÍM PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY A
ZVYŠOVANIU PRODUKTIVITY SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Air Liquide Welding Central Europe sa rozhodla pre
spoluprácu so spoločnosťou SOFTIP v oblasti personálneho a mzdového
outsourcingu. Toto riešenie umožnilo zabezpečenie personálnej a
mzdovej agendy v súlade s platnou slovenskou legislatívou bez navýšenia
mzdových a ďalších súvisiacich nákladov. Už v 3. mesiaci spolupráce boli
spracované dáta exportované do ERP systému holdingu. Dobrá
organizácia práce, kvalita certifikovaných konzultantov, súlad s
legislatívou – skrátka spoľahlivé riešenie pre náročného klienta.
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VÝCHODISKOVÝ STAV
Výrobná spoločnosť Air Liquide Welding Central Europe vznikla na Slovensku ako súčasť
nadnárodného holdingu Air Liquide s centrálou v Paríži, ktorý má svoje dcérske spoločnosti v
70 –tich krajinách sveta. Keďže oblasť personálneho a mzdového riadenia je na Slovensku
veľmi špecifická, potrebovali IS v súlade so slovenskou legislatívou. Ale aj, čo bolo nemenej
dôležité, jasnú predstavu o nákladoch spojených so spracovaním spomínanej agendy vrátane
aplikačnej časti, kapacít, databázy, technológií... tzn. vyčlenenie týchto činností mimo
spoločnosť – personálny a mzdový outsourcing.

CIEĽ
Vzhľadom na svetové trendy boli pre zodpovednostné spracovanie personalistiky a miezd
stanovené nasledujúce ciele:
▪

mať k dispozícii overený, certifikovaný IS na spracovanie personálnej a mzdovej agendy,

▪

mať dochádzkový systém, ktorý dôsledne monitoruje dochádzku (prítomnosť a dôvody
neprítomnosti) zamestnancov a zabezpečuje jednoznačný import dát ako podklad pre
mesačné spracovanie miezd v mzdovom IS,

▪

včasné odovzdanie mesačnej dávky do účtovníctva ku dňu mesačnej účtovnej závierky v
ERP systéme holdingu (obvykle 3. pracovný deň v mesiaci),

▪

zabezpečenie styku s tretími stranami - Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne,
Daňový úrad, DDS, ... ako aj zamestnancami spoločnosti Air Liquide Welding Central
Europe,

▪

zabezpečenie činností spojených so spracovaním personálnej a mzdovej agendy
externými certifikovanými kapacitami dodávateľa s výbornou znalosťou platnej
legislatívy.

RIEŠENIE
Základom riešenia bolo aplikačné programové vybavenie SOFTIP Human Resources, ktoré:
▪

umožňuje komplexné riešenie automatizovaného spracovanie miezd a platov v plnom
súlade s legislatívnym prostredím a praxou,

▪

je automaticky prepojené na dochádzkový systém a ERP holdingu.

K tomuto základu sú poskytované odborné kapacity certifikovaných konzultantiek SOFTIP pre
prácu so spomínaným APV. Osobná prítomnosť konzultantky min. 4x do mesiaca, znalosť
aplikácie, legislatívy, technológie a procesov zabezpečuje možnosť výstupov do účtovníctva
už v 3. pracovný deň v kalendárnom mesiaci.
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PRÍNOSY
Pre spoločnosť Air Liquide Welding je prínosom zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy
bez navýšenia mzdových nákladov a bez ďalšieho navýšenia nákladov spojených so
zamestnávaním vlastných pracovníkov – jedná sa najmä o náklady na vzdelávanie, pretože
zákony v oblasti pracovno-právnej a mzdovej legislatívy sa neustále menia.

PROFIL ZÁKAZNÍKA
Francúzska skupina Air Liquide Welding patrí medzi popredné európske podniky zaoberajúce
sa vývojom a výrobou zváračských zariadení. Ponúka inovátorské riešenia, ktoré rôznym
druhom priemyslu prinášajú želanú produktivitu a zváračom lepšie pracovné podmienky.
Tieto inovátorské riešenia zahŕňajú procesy, prídavné materiály, zváracie stroje a služby,
ktoré spoločnosť vyvinula v partnerstve so svojimi zákazníkmi. Výsledkom investičných aktivít
skupiny Air Liquide Welding je slovenská pobočka s názvom Air Liquide Welding Central
Europe so sídlom v Nitre - Lužiankach. Závod sa zameriava na vývoj a výrobu značkových
zváracích zariadení a rezačiek.

PROFIL DODÁVATEĽA
SOFTIP má ako jedna z najvýznamnejších slovenských IT firiem mnohoročné skúsenosti z
oblasti návrhu, vývoja a implementácie softvérových projektov. Od založenia v roku 1991 sme
rástli a posilňovali pozíciu uznávanej spoločnosti, ktorá sa dnes stará o viac ako 3 000
zákazníkov. Ako systémový integrátor a dodávateľ zákazkových informačných systémov dnes
SOFTIP zaujíma významné postavenie nielen na trhu Slovenska, ale aj v Českej republike.
Výrazný akcent na kvalitu a vysokú úroveň poskytovaných služieb dokumentujú viaceré
významné ocenenia strategických partnerov a zavedený systém riadenia kvality ISO
9001:2008.

„Môžem len konštatovať, že produkty spoločnosti SOFTIP z oblasti ľudských zdrojov
výrazne nabrali na kvalite a lepšie sa prispôsobili užívateľovým potrebám. Premostenie so
zahraničným integrovaným podnikovým systémom je nadizajnované jednoduchým a
účinným spôsobom. S využitím dostupných zdrojov SOFTIP-u sa nám už od začiatku
podaril zaviesť kompletný outsourcing personálnej a mzdovej administratívy. Výsledkom
je efektívne skĺbenie odborných znalostí pracovníkov SOFTIP-u ako v oblasti systémovej,
tak i pracovno - právnej, čo veľmi oceňujem.“
Ing. Dobroslava Baranová
HR manažérka spoločnosti Air Liquide Welding Central Europe
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